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  متهيد

  
تعد الكتابة يف مناهج احملدثني من الدراسات احلديثة يف جمال احلديث وعلومه ، إذ لو نظرنا   

  . فإننا ال جند هذا املوضوع قائما بذاته حتت هذا االسم يف مصنفات األقدمني

وقد تطورت يف عصرنا الدراسات املتعمقة يف املناهج ، وخباصة الدراسات املتعلقة مبنـاهج              
  .مصادر احلديث النبوي ، اليت تعد املصدر الوحيد الذي تعتمد عليه الدراسات احلديثة املتخصصة 

ب احلديث اجلامعة ومصنفاته الكربى ، اليت كانـت         وقد نشرت يف هذا العصر عشرات كت        
حصيلة جهود العلماء عرب عصور متالحقة ، إذ أا تشكل فيما بينها اتصاال وثيقا ، وتكامال يف جمال                  

  .مجع احلديث الشريف 

ونظرا الختالف العصور، واختالف األمصار ، تعددت املدارس احلديثية، وتعددت مناهجها             
باختالف القدرات واألهداف ، فأصبحنا أمام أشكال متعددة وصور متنوعة من      يف التصنيف ، وذلك     

  .اإلبداعات يف جمال تصنيف احلديث 

 أن نقوم بدراسة منهج اإلمام مسلم يف صحيحه لتكون هذه           - حنن الباحثَني    -من هنا رأينا      
عدما ملسنا احلاجـة  الدراسة لبنة يف بناء عظيم يسهم يف تشييده علماء احلديث املتخصصون ، وذلك ب        

إىل هذا لدى طلبة العلم والباحثني ، حيث إن أكثر املعلومات املتعلقة ذا املوضوع متفرقة متناثرة يف                 
  .ثنايا الكتب ، كما أن كثريا منها ذكر بأحكام عامة وعبارات غري حمددة 

 مع  - ال سيما املقدمة     -وقد كان جل االعتماد يف هذا البحث على صحيح مسلم مباشرة              
اإلفادة من بعض الكتابات املعاصرة يف نطاق حمدود ، وذلك من خالل اإلشارة إىل بعض األفكـار                 

  .واللفتات املفيدة 
  :وقد جعلنا هذا البحث يف سبعة مطالب على النحو التايل   

 امسه ، نسبه ، عائلته ، مولده ، نشأته ، شيوخه ، تالميذه ،             (  تعريف باإلمام مسلم     :املطلب األول   
  ) .رحالته ، مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ، مصنفاته ، وفاته 

تسمية الكتاب ، الباعث على تـصنيفه ، موضـوعه ،           (  تعريف عام بصحيح مسلم      :املطلب الثاين   
  ) .مقدمته وترتيبه ، أقسام احلديث عند مسلم ، عدد أحاديثه ، رواته ، أهم شروحه 

  .ند مسلم وشروطه فيه  أقسام احلديث ع:املطلب الثالث 
  . أقسام احلديث عنده -١    
  . شروط مسلم يف صحيحه -٢    
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  . منهج اإلمام مسلم يف صناعة األسانيد :املطلب الرابع 
التحويل ، اجلمـع بـني الـشيوخ ،         (  منهجه يف االختصار ومسالكه يف ذلك        -أ    

  ) .اإلشارة إىل باقي اإلسناد ، واإلشارة إىل باقي املنت 
  .هجه يف التكرار وشروط ذلك  من-ب    
  . منهجه يف التفريق بني صيغ األداء -جـ    
  . منهجه يف التعريف باسم الراوي -د    
  . منهجه يف رواية الصحف -هـ    

  . منهجه إيراد منت احلديث :املطلب اخلامس 
  . ذكر الطرق وتكرارها حبسب اختالف املتون -أ    
  . اإلشارة إىل متون احلديث األخرى -ب    
  . حتديد صاحب اللفظ -جـ    

  . منهجه يف رواية األحاديث غري املتصلة :املطلب السادس 
  . األحاديث املعلقة -أ    
  . األحاديث املنقطعة -ب    

  . ما وجه ملسلم من نقد واجلواب عن ذلك :املطلب السابع 

  
  

  املطلب األول
  التعريف باإلمام مسلم

بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيـسابوري ،           هو مسلم بن احلجاج      :امسه ونسبه وعائلته    
  .وكنيته أبو احلسني 

 ، ولذلك فهو عـريب األصـل       )١(ينسب إىل قبيلة بين قشري، وهي قبيلة من العرب معروفة             

 ، وأما نسبته األخرى فهي النيسابوري نسبة إىل بلده نيسابور، وهي إحـدى بلـدان                )٢(والنسب  
  .يران  خراسان ، وهي اآلن من مناطق إ

                                                           
  . القاهرة  ، املكتبة املنريية ،٢/٨٩  ذيب األمساء واللغات - انظر النووي )١(
.  ، حتقيق د٥٥  ص - صيانة صحيح مسلم -ابن الصالح :  وانظر أيضا ١٠ ص - مقدمة شرح مسلم - النووي )٢(

  .موفق عبد اهللا ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 
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وقد نشأ اإلمام مسلم يف بيت علم وسعة ، مما ساعده على اإلقبال على العلم وهو صـغري،                    

 أن مسلما كان صاحب متجر يف بلدته نيسابور، وكانت          )٣(والتفرغ له وهو كبري فقد ذكر احلاكم        
  .له مزارع يف بعض نواحي نيسابور حيث كان معظم معاشه منها 

رأيت شيخا حـسن    : مسعت أبا عبد الرمحن السلمي يقول        ( :وأما وصفه فقد قال احلاكم    
الوجه والثياب ، عليه رداء حسن ، وعمامة قد أرخاها بني كتفيه ، فقيل هذا مسلم ، فتقدم أصحاب                 
السلطان ، فقالوا قد أمر أمري املؤمنني أن يكون مسلم بن احلجاج إمام املسلمني ، فقدموه يف اجلامع ،                   

   ) .)٤(فكرب، وصلى بالناس 

   .)٥(وقد ورد يف وصفه أنه كان تام القامة ، أبيض الرأس واللحية   
رأيت من أعقابه من جهة     ( وأما أسرته فلم يرد لذلك ذكر إال ما روي عن احلاكم أنه قال                

   ) .)٦(البنات يف داره 
 ) ٢٠٢( وقيـل    ) ٢٠٤( وقيـل    ) ٢٠٦(  ولد اإلمام مسلم سنة ست ومائتني        :مولده ونشأته   

اتفاقا ونص احلاكم على أنه كان ابـن مخـس           ) ٢٦١( ألول أرجح حيث إن مسلما تويف سنة        وا

وقد بدأ بطلب العلم مبكرا ، فكان أول مساعه سنة          .  )٧(ومخسني ، فيكون مولده سنة ست ومائتني        

  .ومن عدد آخر من شيوخ بلده . )٨(من حيىي بن حيىي التميمي ) هـ٢١٨(
 كما يقول الذهيب    -إىل احلجاز ، فقد حج وهو أمرد        ) هـ٢٢٠(سنة  كانت أوىل رحالته    : رحالته  

وتذكر كتب التراجم أنه رحل بعد ذلك بسنوات قبل         .   فسمع مبكة من القعنيب ، مث عاد إىل وطنه            -
رحلة واسعة شاملة طاف فيها األمصار اإلسالمية ، وأخذ العلم عن عدد كبري مـن               ) هـ٢٣٠(سنة  

فحفظ من ذلك عددا كبريا من األحاديـث   . )٩(واحلجاز ومصر وغريها الشيوخ يف العراق والشام    
  .حىت صار من احلفاظ املتقنني 

                                                           
  .، مؤسسة الرسالة ، بريوت ) بتصرف (٥٧٠  /- سري أعالم النبالء - الذهيب )٣(
   .٥٦٦ املرجع السابق نفسه ص )٤(
  .٥٧٠ املرجع السابق نفسه ص )٥(
  .٥٧٠ املرجع السابق نفسه ص )٦(
   .٤٢ ص - اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني -نور الدين عتر . د:  انظر)٧(
   .٥٥٨ ص - سري أعالم النبالء - الذهيب )٨(
  . ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ١٣/١٠٠ تاريخ بغداد  -املرجع السابق نفسه، واخلطيب البغدادي :  انظر)٩(



-- ٥ 

 أخذ اإلمام مسلم عن عدد كبري من الشيوخ الذين لقيهم خالل رحالته الواسـعة ، وقـد                  :شيوخه  
يبة بـن   شارك البخاري يف كبار شيوخه مثل حيىي بن حيىي وعلي بن املديين وإسحاق بن راهويه ، وقت                

 ومل -سعيد ، وعلي بن اجلعد ، وكان من شيوخه كذلك اإلمام أمحد بن حنبل ، واإلمام البخـاري                  
 ، وأبو بكـر بـن   -خيرج عنه يف صحيحه ألنه أدرك شيوخ البخاري فأخذ عن كثري منهم مباشرة       

وقد بلغ عدد شيوخه الذين أخرج عنهم يف صـحيحه مـائتني            .  صاحب املصنف وغريهم     -شيبه  

   .)١٠(شيخا ) ٢٢٠(شرين وع
 لقد بلغت شهرة اإلمام مسلم اآلفاق يف احلفظ واإلتقان ، وعلو الرواية ، فأقبل عليه طلبـة             :تالميذه  

العلم ، ورواة احلديث يسمعون منه ، فكان منهم كثري من مشاهري هذا العلم ، منهم اإلمام أبو عيسى        
 واحلافظ  - وهو أكرب منه     -علي بن احلسن اهلاليل     الترمذي ، وابن أيب حامت ، وأبو بكر بن خزمية ، و           

   .)١١(وغريهم كثري . أبو عوانة 
 احتل اإلمام مسلم مكانة عالية بني علماء هذا الفن ، فهو صنو البخاري ، يف احلفظ                 :مكانته العلمية   

ين فيه ،   هو أحد أعالم هذا الشأن ، وكبار املربز       : ( وقوة الذاكرة ، وسعة العلم ، يقول عنه النووي          
وأهل احلفظ واإلتقان ، والرحالني يف طلبه إىل أئمة األقطار والبلدان ، واملعترف له بالتقدم فيه بـال                  

   ) .)١٢(خالف عند أهل احلذق والعرفان 
أبو زرعة بالري ، ومـسلم      : حفاظ الدنيا أربعة     : ( - شيخ البخاري    -قال حممد بن بشار       

   ) .)١٣(ند ، وحممد بن إمساعيل ببخارى بنيسابور، وعبد اهللا الدارمي بسمرق
 كان لإلمام مسلم باع طويل يف التأليف مبختلف أنواع احلديث وعلومه ، فقد ترك لنـا                 :مصنفاته  

كتابه الصحيح ، وكتاب السند الكبري على أمساء الرجال ، وكتـاب            : عددا من هذه املصنفات منها      
تاب أوهام احملدثني ، وكتاب التمييـز ، وكتـاب          اجلامع الكبري على األبواب ، وكتاب العلل ، وك        

إال أن أكثر هذه الكتب قد فقدت ، ولكن آثارهـا            . )١٤(وغريها  . الوحدان ، وكتاب الطبقات     
  .موجودة من خالل نقول العلماء الذين جاءوا بعده 

                                                           
   .٥٦١ ص - السري - الذهيب )١٠(
 الدكن - ، حيدرآباد ١٠/١٢٦ ذيب التهذيب -، وابن حجر ١٣/١٠١، وتاريخ بغداد ٥٦٢ املرجع السابق ص )١١(
  . اهلند -
  .١٠ ص - مقدمة شرح مسلم )١٢(
  .٥٦٤ ص - سري أعالم النبالء )١٣(
  .١٠، ومقدمة شرح النووي علي مسلم ص ٥٧٩ املرجع السابق نفسه ص )١٤(
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 )هـ٢٦١( آخر شهر رجب سنة إحدى وستني ومائتني         - رمحه اهللا    - تويف اإلمام مسلم     :وفاتـه  

فذكر له  .  أنه عقد ملسلم جملس مذاكرة       )١٥(وهو ابن مخس ومخسني سنة ودفن بنيسابور ، ويروى          
... حديث مل يعرفه ، فانصرف إىل مرتله ، وأوقد السراج ، وقال ملن يف الدار ال يدخل أحد مـنكم                

  .  رمحه اهللا-وكان ذلك آخر أيامه .. وبقي طول ليله يبحث عن احلديث حىت وجده يف الصباح 
  

  املطلب الثاين
  تعريف عام بصحيح مسلم

  :  اختلفت عبارات العلماء يف التعبري عن كتاب مسلم وتسميته على ثالثة آراء :تسمية الكتاب 
قرأت (  ، فقد وردت عبارات بعض العلماء حني الفراغ من قراءة كتاب مسلم              امسه اجلامع : األول  

شف الظنون يف حرف اجليم وعرب عنه باجلـامع         وكذلك أورده صاحب ك   ) . حبمد اهللا جامع مسلم     
)١٦(.   

  .وواقع الكتاب أنه مرتب على األبواب ، وجامع ألبواب الدين كلها   
 ، وقد أخذت هذه التسمية من قول اإلمام مسلم نفـسه فيمـا رواه               امسه املسند الصحيح  : الثاين  

لصحيح من ثالمثائة ألف حديث     صنفت هذا املسند ا   : ( اخلطيب البغدادي بإسناده عن مسلم أنه قال        

  .ومل ترد هذه التسمية يف مقدمة مسلم لصحيحه، وال يف غريها من املواضع  ) . )١٧(مسموعة 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ) ذو اإلسناد (ومعىن املسند يف هذا املوضع هو احلديث املتصل         

  .وهذا واقع كتاب مسلم .. وسلم 
صحيح مسلم ، وهذه هي التسمية املـشهورة        : ىل صاحبه فيقال     ، وينسب ا   امسه الصحيح : الثالث  

وهذا هو واقع كتاب مسلم فهو صـحيح بـال          . وغالبا ما يعرب العلماء عنها يف كتبهم        . بني الناس   
  .وسنتعرض هلذا يف حينه إن شاء اهللا . خالف يعتد به بني أهل احلديث 

 ، ويفهم من كالمـه  )١٨(حيحه بذلك  لقد صرح اإلمام مسلم يف مقدمة ص     :الباعث على تصنيفه    
أنه استجاب لطلب بعض أصحابه ، فوضع هذا الكتاب ليكون بني أيدي الناس حىت يـصوم عـن            

                                                           
  .٥٦٤/ سري أعالم النبالء   )١٥(
  . ، حتقيق علي حسن عبد احلميد ، دار عمار ، األردن٦٧ ص - احلطة يف ذكر الصحاح الستة - صديق حسن خان )١٦(
  .١٥ ص - مقدمة النووي يف شرح مسلم )١٧(
  .بد الباقي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت  بتحقيق حممد فؤاد ع- ٤٩-٤٥ مقدمة مسلم لصحيحه ص )١٨(
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القُصاص وجهلة املتصوفة ، الذين كانوا يشغلون الناس باملناكري ، واألساطري ، ويتركـون األخبـار                
  .ب اخلطأ بإجياد الصواب بدال منه  أن حيار- رمحه اهللا -فقد أراد مسلم . الصحيحة املشهورة 

وقد وافق هذا رغبة عند اإلمام مسلم جبمع طائفة من األحاديث الصحيحة املتصلة إىل رسول                 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشتملة على أحكام الدين وسننه ، حبيث يضعها بني يدي العلماء ليـسهل                  

  .األحكام الشرعية عليهم الرجوع إليها واالستدالل ا يف مسائل الفقه و
ويبدو أن صحيح البخاري يف نظر مسلم مل يكن يفي ذا الغرض ، وذلك لتفريقه احلديث                  

على أبواب متعددة يف صحيحه ، مما جيعل الكشف عنه صعبا وخباصة عند حماولـة التعـرف علـى                   
ق  وضـع مجيـع طـر      - كما سنرى    -ولذلك كان منهج مسلم     . الروايات املتعددة ألجل املقارنة     

  .احلديث عنده يف مكان واحد ، وال شك أن هذا يسهل على الباحث كثريا 
وهذا يؤكد أن العلوم إمنا تنشأ نتيجة احلاجة البشرية إليها ، فكلما جدت احلاجة ألمر ض                  

  .من العلماء املتخصصني من يقوم ذه املهمة ، ويسد هذه احلاجة 
 احلديث هو مجع حديث رسول اهللا صـلى اهللا           إن املوضوع العام للمصنفات يف     :موضوع الكتاب   

عليه وسلم ولكن اهلدف الذي يريده املصنف ، واألمر الذي يركز عليه بالدرجة األوىل هـو الـذي            
  .ميكن أن يكشف عن موضوع الكتاب 

فقد كان املوضوع األول الذي أراد أن يضمنه كتابه هو ما صح من حديث            :  احلديث الصحيح  -١
كما صرح هـو    .  عليه وسلم ، وهذا هو واقع الكتاب فإن كل ما فيه صحيح              رسول اهللا صلى اهللا   

  .بذلك ، وكما نص العلماء أيضا على هذا فوافقوا مسلما على هذا احلكم 
  : من خالل األمور التالية - باملعىن العام - لقد ظهر اعتناء اإلمام مسلم بأمور الفقه : الفقه -٢
ا هو معلوم ، بل وعلى رؤوس املسائل كما تبني لنا من خالل تتبعنا             ترتيب كتابه على األبواب كم     - أ

للترتيب الدقيق لألحاديث ، وكأنه ذا جيمع األحاديث الواردة يف مسائل الفقه حىت ميكن العلماء من           
  .وهذا يدل على دقة يف فهم املتون ، واألحكام الشرعية . االستنباط واالستدالل 

قد تفيـد العلمـاء     . دة املشتملة على ألفاظ خمتلفة ، أو املتضمنة زيادات           إيراد الروايات املتعد   - ب
  .كذلك ، وجتعل أمر االجتهاد والنظر يف األدلة ميسورا 

وهذا هو الغالب يف موضوع الكتاب ، فقد برزت عناية مسلم بـصناعة              :  الصناعة اإلسنادية  -٣
ع الشيوخ وحتويـل األسـانيد ، حبيـث    األسانيد ، فعين ا من حيث الترتيب ، ومجع الطرق ، ومج      

 - كما سنرى ذلك يف منهجـه        -استطاع أن جيمع بني االختصار واالستيعاب بطريقة فنية مبتكرة          
  .وعين كذلك باملتابعات والشواهد ، وتضمني الصحف وغري ذلك من فنون هذا العلم 



-- ٨ 

د كبري من مـسائل      وقد ظهر هذا جليا من خالل مقدمته اليت احتوت على عد           : علوم احلديث    -٤
هذا العلم ، وكذلك منهجه يف التفريق بني صيغ األداء ، ومنهجه يف الرواية املشتملة على العنعنة وغري        

  .ذلك 
إن موضوعه هو الـصناعة     : (وميكن أن نلخص موضوع صحيح مسلم جبملة واحدة فنقول          

  ) .احلديثية سندا ومتنا 
  

رتيب كتابه ، حبيث ظهر من خالل ذلك ، اتباعه منهجا            لقد برع اإلمام مسلم يف ت      :مقدمته وترتيبه   
ما وضعت شيئا يف    (علميا سليما، وفق ترتيب منطقي دقيق ، ويعرب هو نفسه عن هذه املنهجية بقوله               

وقد ظهر ترتيب مسلم لكتابه من خالل        ) . )١٩(كتايب إال حبجة ، وما أسقطت منه شيئا إال حبجة           
  :ما يلي 

به وفق العناوين الرئيسية ألمور اإلسالم ، بنسق دقيق ، حيث بدأ بكتـاب               ترتيب موضوعات كتا   - أ
. اإلميان ، على اعتبار أن اإلميان هو أصل قبول العمل ، وعليه يبىن ، مث ختم كتابه بكتاب التفـسري                     

  .كتابا ) ٥٤(وقد بلغ عدد كتبه 
مل يترجم هلذه األبـواب ،       ترتيب أبواب كل كتاب على األبواب ترتيبا دقيقا حمكما ، فهو وإن              - ب

 وضع تراجم هلذه األبواب ، دون إخالل بترتيـب          )٢٠(إال أا كانت مرتبة مما سهل على من بعده          
  .األحاديث 

 ترتيب األحاديث ضمن الباب الواحد ، فقد بدأ مسلم يف كل باب باحلديث األصل ، وهـذا ال          -    ج
 مث  - ، وهو أقوى األحاديث عنده يف البـاب           إال من أهل الطبقة األوىل     - يف الغالب    -يكون راويه   

  .يضع بعده األحاديث األخرى اليت قد تكون مثله أو أقل منه رتبة 
 ترتيب األحاديث حبسب األلفاظ ، حيث يذكر األحاديث اليت تتضمن أمت الروايـات وأكثرهـا                - د

اهد ، مع بيان زياداـا ،       داللة على املعىن ، مث يتبعها بالروايات األخرى على سبيل املتابعات والشو           
  .واختالف ألفاظها ، كل ذلك وفق نسق دقيق ومنهج منظم 

  

  :عــدد أحاديث الصحيح 
وردت عبارات عن املتقدمني كابن الصالح والنووي وغريمها أن عدد أحاديـث صـحيح                

ويبدو أن هذا العـدد     . مسلم أربعة آالف حديث من غري املكرر ، وعشرة آالف حديث  باملكرر              
  .قرييب وليس دقيقا ت

                                                           
  .احلسني بن حممد شواط ، الرياض .  ، حتقيق د٣ ص - القاضي عياض ، إكمال املعلم )١٩(
  .  أشهر من وضع التراجم لصحيح مسلم هو النووي يف املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )٢٠(



-- ٩ 

وبعد ظهور الطبعات احملققة واملرقمة لصحيح اإلمام مسلم ، فإن اخلوض التقرييب يف هذا ال                 
) ٣٠٣٣(جيدي ، وقد تبني بعد حصر العدد بشكل دقيق أن عدد أحاديث الصحيح بدون املكرر هو                 

  .بد الباقي رمحه اهللا وذلك حبسب ترقيم األستاذ حممد فؤاد ع. ثالثة آالف وثالثة وثالثون حديثا 
صنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حـديث         : (وقد ورد عن اإلمام مسلم أنه قال          

وقد  .. )٢٢(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هاهنا        : وقد ورد عنه أنه قال       . )٢١() مسموعة
  .استغرق يف تصنيف كتابه حوايل ست عشرة سنة 

  

  :رواتــه
  :مسلم عدد من العلماء من تالميذه ، ومن أشهر هؤالء الرواة روى الصحيح عن اإلمام 

فقد روى الصحيح عـن اإلمـام     ) . هـ٣٠٨ت  ( رواية أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان          - أ

   .)٢٣(مسلم ، وهذه الرواية هي املشهورة واملنتشرة يف بالدنا منذ زمن بعيد كما قال النووي 

   .)٢٤( وهي الرواية املنتشرة يف بالد املغرب العريب رواية أمحد بن علي القالنسي- ب
  

  :شروحـه 
لقد اعتىن علماء املسلمني بصحيح مسلم عناية فائقة ، تتناسب مع مكانته بني كتب السنة ،                  

وكان من اعتنائهم به أن عكفوا على شرحه ، وبيان قضاياه يف مجيـع جمـاالت                . وأمهيته بني الناس    
من حيث ضبط األلفاظ ، وتفسري الغريب ، وبيان اخـتالف الروايـات ،              احلديث مما حيتاج إليه ،      

  :ومن أهم هذه الشروح وأشهرها . وإعراب ، واستنباطات فقهية ، وفوائد متعددة أخرى 
 لإلمام أيب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي       - املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج         -١
بذيل الصحيح يف مثانية عشر جزءا ، كل جزأين أو ثالثـة            وهو شرح قيم مطبوع     ) . هـ٦٧٦ت  (

  .وهو أكثر هذه الشروح انتشارا يف بالد املشرق . منها مبجلد واحد 
وهـو مـن    ) هـ٥٣٦ت  ( أليب عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املازري           - املعلم بفوائد مسلم     -٢

اية فائقة يف جمال إبراز فوائد احلديث       علماء املغرب العريب ، مالكي املذهب ، وقد اعتىن بكتابه هذا عن           
، وفصل يف إزالة ما يبدو فيه إشكال يف بعض األحاديث أو تعارض حسب الظاهر، ولذلك فهو يعد                  

وحرر بعض املسائل الفقهية ، ولكن صدرت منه بعض االسـتنباطات           ) خمتلف احلديث (من مراجع   

                                                           
  .١٥ ص - انظر مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم )٢١(
  .١٦ املرجع السابق نفسه ص )٢٢(
  .١١ املرجع السابق نفسه ص )٢٣(
  .١٠٩ ذكره ابن الصالح يف صيانة صحيح مسلم ص )٢٤(



-- ١٠ 

شرح مشهور يف املغرب أكثر مـن شـهرته يف          وهو  . الغريبة ، واآلراء الشاذة ، انتقده العلماء فيها         
  .وقد طبع يف ثالثة جملدات بدار الغرب اإلسالمي ، وبتحقيق الشيخ الشاذيل النيفر. بالدنا 

ت ( للقاضي عياض بـن موسـى اليحـصيب املـالكي           - إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم        -٣
، فهو ابـن املـذهب ، ولـه         وقد أكمل فيه شرح املازري ، وتعقبه يف كثري من املسائل            ) هـ٥٤٤

وال يزال خمطوطا ، وتوجد منـه نـسخ         . تعليقات مفيدة وخباصة يف جمال الفقه واألحكام الشرعية         
  .خطية يف بعض املكتبات 

ت ( جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الـسيوطي           - الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج        -٤
وهـو  . ط مسلم ومصطلحه وبعض قضايا الرواة       وقد ذكر له مقدمة مفيدة بني فيها شر       ). هـ٩١١

اعتىن فيه بضبط األلفاظ وتفسري الغريب ، وبيان وجـوه اإلعـراب وقـضايا              . شرح لطيف خمتصر    
  .وقد طبع يف القاهرة يف ستة جملدات . البالغة

  

  املطلب الثالث
  أقسام احلديث عند مسلم وشروطه فيه

  : أقسام احلديث-١

  : أنه يقسم األحاديث ثالثة أقسام)٢٤(حيحه نص اإلمام مسلم يف مقدمة ص  
  .ما رواه احلفاظ املتقنون، وهم من أهل االستقامة يف احلديث : القسم األول
  .ما رواه املستورون املعروفون بالصدق ولكنهم متوسطون يف احلفظ واإلتقان  : القسم الثاين
  .ه املنكرما رواه الضعفاء واملتروكون ومن يغلب على حديث : القسم الثالث

وقد صرح اإلمام مسلم بعد ذكره هلذه األقسام أنه يبدأ بذكر أحاديث القسم األول، مث يتبعه                  
بأحاديث القسم الثاين، وأما أحاديث الصنف الثالث فإنه ال يعرج عليهـا، وال يتـشاغل بتخـريج                 

  .حديثهم 
  : التايلومع هذا التصريح فقد اختلف العلماء يف مراده ذا التقسيم على النحو  

أن اإلمام مسلما كان يريد أن يصنف يف أحاديث األصناف الثالثـة،             : )٢٥( رأي احلاكم والبيهقي  
فشرع يف أحاديث الصنف األول، فعاجلته املنية قبل أن خيرج القسم الثاين وبناء على هذا الرأي فإن                 

  .أحاديث الصحيح، هي أحاديث القسم األول 

                                                           
  .٥٠ انظر نص مسلم يف املقدمة ص )٢٤(
  .٢٣ ص -مقدمة النووي على مسلم :  انظر)٢٥(



-- ١١ 

د أخرج أحاديث القسم األول، مث أتبع ذلك بأحاديث القـسم           أن مسلما، ق   : رأي القاضي عياض  
وبـذلك أتـى    . الثاين على سبيل املتابعات والشواهد، مث ذكر أخريا بعض أحاديث الطبقة الثالثـة            

ولكنه طرح أحاديث طبقة رابعة وهم من اتفق األكثر على متـه             . )٢٦(بأحاديث األقسام الثالثة    
  .ونكارة حديثه

أن مسلما صنف ثالثة كتب، جعل يف كل كتاب منها أحاديـث             : احب مسلم رأي ابن سفيان ص   
وبناء على ذلك فإن لإلمام مـسلم كتابـان         . وصحيح مسلم هو األول منها    . قسم من هذه األقسام   

  .وهذا مل يقل به أحد غري ابن سفيان. آخران
أخرج أحاديث  ولكن إذا رجعنا إىل واقع صحيح مسلم الذي بني أيدينا فإننا نالحظ أنه قد                 

القسم األول يف بداية كل باب مث أتبعه بأحاديث من نفس الدرجة أو من أحاديث الصنف الثاين على                  
  .سبيل املتابعات والشواهد

إما ألن  : أما الصنف الثالث فليس هلم وجود إال نادرا، وقد كان اإلمام مسلم يأيت بأحاديثهم               
 أو أن يف روايته زيادة وقد شارك الثقات يف بعض           روايام عالية، مثل بعض أحاديث سويد بن سعيد       

  . ، فيذكر حديثهم هلذه الفائدة يف الزيادة)٢٧(ما رواه 
ومع ذلك فقد كان اإلمام مسلم حيرص دائما على أن يأيت بروايات أخرى تؤيد روايات هذا                  
  .واهللا أعلم . النوع
  : شروط مسلم يف صحيحه -٢

وطه، ولكنه أشار إىل بعض هذه الـشروط، وذكـر          مل ينص اإلمام مسلم صراحة على شر        
  :العلماء بعضها من خالل منهجه يف الصحيح ومن ذلك 

 أن يكون احلديث صحيحا، مستوفيا مجيع شروط احلديث الصحيح، وإىل هذا الشرط أشار ابـن                - أ

شرط مسلم يف صحيحه أن يكون احلديث متصل اإلسناد، بنقل الثقـة عـن               :()٢٨(الصالح بقوله   
أي تعريـف الـصحيح     ) . وهذا حد الصحيح  .. قة، من أوله إىل منتهاه، ساملا من الشذوذ والعلة          الث

  .وواقع كتاب مسلم يشهد له بتوفر هذا الشرط

                                                           
  .٢٣ املرجع السابق نفسه ص )٢٦(
  .٥٨ من كالم مسلم يف مقدمته ص )٢٧(
نور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق ، وانظر مقدمة شرح النووي علي مسلم .  علوم احلديث ، حتقيق د-بن الصالح  ا)٢٨(

  .١٥ص  



-- ١٢ 

 ، وأما الطبقة الثالثة فكان مسلم يروي        )٢٩( أن يكون رجال اإلسناد من الطبقة األوىل والثانية          - ب
بخاري الذي كان يروي عن رجال الطبقة األوىل، وأحيانـا  عن رجاهلا انتقاء، وهو ذا خيتلف عن ال  

وقد خيـرج   : (..  حيث قال  )٣٠(وإىل هذا الشرط أشار احلازمي      . يرتل إىل الثانية فيأخذ منها انتقاء     
وقد صرح اإلمام مسلم نفـسه      ..) البخاري عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة           

  . ذكر األقسام الثالثة اليت سبق ذكرهاذا يف مقدمته ، حينما
حىت يعـده   ) الذي يرويه الراوي عمن فوقه بصيغة عن      ( اشترط اإلمام مسلم يف احلديث املعنعن        -    ج

وهـذا  . واكتفى بذلك بل إنه قد انتقد من يشترط يف ذلك ثبوت اللقاء           . متصال أن يتعاصر الراويان   
خاري الذي يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة        الشرط يوضح فرقا آخر يف الشروط بني مسلم والب        

  .كما هو معروف 
 ذكر بعض العلماء أن مسلما اشترط يف احلديث حىت خيرجه يف صحيحه أن يكون جممعا عليـه،                  - د

ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هاهنا، وإمنا وضعت هاهنا ما أمجعوا            (واستنبطوا ذلك من قوله     
  ).عليه

فهل شرط مسلم أن ال خيرج احلديث إال إذا كان          . ال لدى العلماء  وقد أثار هذا األمر إشكا      
فإن واقع صحيح مسلم ال يوافق هذا فإن كثريا من األحاديث عنده قد اختلـف               ! جممعا عليه فعال ؟   

  :واجلواب على ذلك من وجهني كما نقل عن احلاكم . )٣١(فيها كما يقول النووي 
 إال إذا توفرت فيه شروط احلديث اخلمسة امع عليها          أن مسلما مل يضع يف صحيحه حديثا      : ألول  ا

وذلـك  ).  عدم العلة القادحة   - عدم الشذوذ  - متام الضبط  - العدالة   -االتصال   (-من وجهة نظره    
 موجودة يف احلـديث الـذي       -بنظر اإلمام مسلم نفسه أي أن هذه الشروط اخلمسة يف نظر مسلم           

  .توفرها يف ذلك احلديثخيرجه وال مينع ذلك خمالفة بعضهم يف عدم 
أنه أراد أنه مل يضع يف كتابه احلديث الذي اختلف الثقات يف متنه أو سنده، وليس مراده ما                   : الثاين

  .كان اختالفهم يف توثيق بعض رواته
  

  املطلب الرابع

                                                           
شرف القضاة ، قياس شرط البخاري يف الطبقات ، جملة دراسات ، اجلامعة األردنية ، سنة . أمني القضاة ود.  د)٢٩(

  .م ١٩٩٤
  . ، بتعليق الشيخ حممد زاهد الكوثري ، مكتبة عاطف ، القاهرة ٦١  احلازمي ، شروط األئمة اخلمسة ص)٣٠(
  .١٦ مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم ص )٣١(



-- ١٣ 

  منهج اإلمام مسلم يف صناعة األسانيد
يف الروايات، وحسن الصيغة    من املعروف أن صحيح مسلم قد متيز حبسن ترتيبه، ودقة حتريه              

اإلسنادية، من حيث تلخيص الطرق واختصارها بطريقة فنية مبتكرة، وفق منهج دقيق على النحـو               
  :التايل 

 لقد استطاع مسلم أن جيمع بني االستيعاب واالختصار من خالل التزامـه             : منهجه يف االختصار   - أ
  :بعدد من املسالك الفنية وهذه املسالك هي

عند التحول من إسناد إىل إسناد آخـر،        ) ح(وهو وضع حرف     : )٣٢( التحويل :ألول  املسلك ا *  
وهدف مسلم من ذلك هو االختصار، وقد أكثر من هذا املسلك يف صحيحه حبيث ال خيلو كتـاب                  

وقد بلغ عدد األحاديث اليت ورد فيها حتويـل يف          . من كتب صحيحه من وجود أحاديث فيها حتويل       

   .)٣٣(ا ومائتني وستة وثالثني حديثاألف) ١٢٣٦(صحيح مسلم 
وكان من منهج مسلم يف ذلك أنه يكرر ذلك يف احلديث الواحد مرتني وأكثر، حىت إنه بلغ                   

   .)٣٤(عددها يف أحد األحاديث تسع مرات

 وحدثنا ابن منري حدثنا أيب      ححدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة           : )٣٥(قال مسلم  : مثال
 وحدثنا حيىي بن حبيـب      حو كريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد             وحدثنا أب  ح

أشار :  حدثنا معتمر عن إمساعيل قال مسعت قيسا يروي عن أيب مسعود قال              - واللفظ له  -احلارثي  
احلديث فهنا نالحظ كيف أن مسلما قد مجع        ... النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده أال إن اإلميان هاهنا           

  . ثالث مراتح أربعة أحاديث كلها يف سياق واحد فوضع حرف بني
وذلك بأن يسمع مسلم احلديث عن شيخني أو أكثـر مـن            :  اجلمع بني الشيوخ     :املسلك الثاين   * 

فكان يذكرهم مجيعا فيعطف الثاين علـى األول        ) شيخ شيخه (شيوخه ويلتقون مجيعا عند من فوقهم       
فيكون بذلك قـد مجـع بـني        . ية اإلسناد وفق منهجه املعتاد    مث يذكر بق  ... والثالث عليهما وهكذا  

  .وال خيفى مقدار االختصار الذي حيققه من ذلك. روايتني أو أكثر يف سياق واحد

                                                           
  . هو االنتقال من سند من أسانيد احلديث إىل سند آخر يلتقي معه )٣٢(
  . سينشر قريبا بإذن اهللا -أمني القضاة .  حبث أعده د- لقد مت إحصاء ذلك )٣٣(
   .١٦٨٦دود ، باب حد السرقة ونصاا ، حديث رقم  كتاب احل)٣٤(
   .٥١ حديث رقم - ١/٢٩ - باب تفاضل أهل اإلميان- كتاب اإلميان )٣٥(



-- ١٤ 

 حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار قالوا حدثنا حممد بن                )٣٦(قال مسلم    : مثال
ة عن خرشة عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أيب زرع     

فنالحظ هنا كيف أن مسلما قد مجع بني ثالثة         ) اخل احلديث ... ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة       : قال
وبذلك اختصر ذكر ثالث روايات بأسانيدها ومتوا فجعلها يف سـياق           . من شيوخه يف نسق واحد    
  .واحد، دف االختصار

وذلك بأن يروي احلديث بتمامه سندا ومتنا مث يتبعـه  :  اإلشارة إىل باقي اإلسناد    : الثالث   املسلك*  
برواية أخرى تلتقي مع الرواية األوىل فكان مسلم يسوق هذه الرواية األخرى إىل نقطة االلتقـاء مث                 

ختالف صيغ  وال يفعل ذلك إال إذا مل يكن يف السند فائدة جديدة، كا           . يشري إىل بقية السند اختصارا    
  .األداء وحنوها

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن اهلاد عن سعد بن إبراهيم عـن                : )٣٧(قال مسلم    : مثال
مـن  : محيد بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  

  )...احلديث.... الكبائر شتم الرجل والديه 
هبـذا  وحدثين حممد بن حامت حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم               : مث قال مسلم  

  .اإلسناد 
فنالحظ هنا كيف إن اإلمام مسلما اكتفى يف اإلسناد الثاين باإلشارة إىل بقيته حينما وصـل       

  .وهدفه أيضا االختصار. إىل نقطة االلتقاء مع السند األول وهو سعد بن إبراهيم 
وذلك بأن يذكر مسلم احلديث بسنده ومتنه كـامال، مث          :  اإلشارة إىل باقي املنت    :رابع  املسلك ال *  

يتبعه برواية أخرى من طريق ثانية، فكان إذا ذكر إسناد الرواية الثانية، يكتفي باإلشارة إىل املنت، دون               
  .أن يذكره وال يفعل ذلك إال إذا كان املنت يف الروايتني واحدا دون فرق يذكر

حدثنا حممد بن املثىن حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة عن سـليمان عـن                : )٣٨(قال مسلم   :  مثال
ال يزين الزاين حني يزين وهو مـؤمن، وال         : ذكوان عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          

  .يسرق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد
وحدثين حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخربنا سفيان عن األعمش عن ذكـوان عـن أيب                 : مث قال 

   .مث ذكر مبثل حديث شعبةال يزين الزاين : هريرة رفعه قال

                                                           
   .١٠٦ حديث رقم - ١/١٠٢ - باب حترمي إسبال اإلزار - كتاب اإلميان )٣٦(
   .٩٠ حديث رقم - ١/٩٢ باب بيان الكبائر - كتاب اإلميان )٣٧(
   .٥٧ حديث رقم - ١/٧٧ -باب نقصان اإلميان باملعاصي  - كتاب اإلميان )٣٨(



-- ١٥ 

فنالحظ هنا كيف أنه مل يذكر منت احلديث مرة ثانية وإمنا اكتفى باإلشارة إليه فقط، وذلك                  
  .دف االختصار أيضا

 لقد كان من منهج مسلم تكرار األحاديث يف صحيحه، فقد كان يكـرر               : منهجه يف التكرار   - ب
  :احلديث مرتني أو ثالثا أو أكثر ، وقد التزم يف ذلك منهجا دقيقا مفيدا ومن ذلك 

  أنه مل يكن يكرر احلديث إال إذا كانت الطريق األخرى مشتملة على فائدة يف السند أو يف املنت أو                     *
ب ذات الفوائد اليت كان يقصد إىل حتقيقها البخاري يف التكرار، فمسلم هو             وهي يف الغال  . فيهما معا 

وهذه الفوائد مثل، تعدد الطرق، وإخـراج       . تلميذ البخاري، وال غرابة أن يتأثر مبنهجه ويستفيد منه        
  .احلديث عن حد الغرابة، واشتماله على زيادات يف املنت أو ألفاظ خمتلفة أو غري ذلك

ار احلديث يف موضع واحد يف صحيحه، حىت لو كان احلديث مشتمال على أكثر               التزم مسلم بتكر   *
من حكم فقهي، فإنه يذكره يف ألصق املواضع به، وال يكرره يف موضع آخر، ومل خيرج عـن هـذه              

  .القاعدة إال نادرا
وال ختفى فائدة هذا املنهج، ومدى تسهيل األمر على الباحث، وخباصة حـني احلاجـة إىل                  
وهو ذا خيتلـف عـن منـهج        . لروايات ومعرفة الفروق بينها سواء يف اإلسناد أم يف املنت         مقارنة ا 

  .البخاري الذي يكرر احلديث يف أكثر من باب واحد 
 حيث أن كال منهما تدل على طريـق         ) :حدثنا وأخربنا ( منهجه يف التفريق بني صيغيت األداء        -    ج

فقد اختلف العلماء يف جواز     . ثانية تدل على العرض   فاألوىل تدل على السماع، وال    . من طرق التحمل  

   : )٣٩(إطالق إحدامها على األخرى إىل ثالثة مذاهب 
وال إطالق أخربنا على    ) العرض(أنه ال جيوز إطالق حدثنا على ما قرئ على الشيخ            : املذهب األول 

فعي وهذا هـو مـذهب مـسلم والـشا        . ما مسع من لفظ الشيخ، فكل واحدة ختتلف عن األخرى         
  .واجلمهور من أهل العلم 

وهو مـذهب   . أنه ال فرق بني الصيغتني، فيجوز استعمال كل منهما مكان األخرى           : املذهب الثاين 
  .والزهري ومالك وسفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان وغريهم. البخاري

 قرأت على الشيخ،    بل جيب أن يقال   ) العرض(ال جيوز إطالق الصيغتني على القراءة        : املذهب الثالث 
وأما حدثنا وأخربنا فتطلق كل منهما على ما مسع من لفـظ الـشيخ              . أو قرئ على الشيخ وأنا أمسع     

   .)٤٠(وهو مذهب ابن املبارك، وأمحد بن حنبل وغريمها . فقط

                                                           
   .١٣٨ علوم احلديث - ابن الصالح )٣٩(
  .٢١ انظر مقدمة النووي على شرح مسلم ص)٤٠(



-- ١٦ 

وذلك إذا روى احلديث عن اثـنني مـن         . ومن هنا كان منهج اإلمام مسلم  التفريق بينهما          
فت عبارام يف صيغ األداء كان يصرح ذا االختالف، فينسب كـل لفـظ              شيوخه فأكثر، واختل  

  .وهذا يدل على مدى دقته يف صناعة األسانيد. لصاحبه، فيخرج بذلك من اخلالف

   :)٤١(قال مسلم يف كتاب األشربة  : مثال ذلك
بكـر  حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، واسحق بن إبراهيم، قال أبو                   

قـال  :  أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال          أخربنا وقال اآلخران    حدثناوأبو كريب   
  .طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي األربعة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أو نسبته،   وذلك إذا ذُكر يف اإلسناد راو دون ذكر اسم أبيه            : منهجه يف التعريف باسم الراوي       - د
فيعرف اإلمام مسلم ـذا الـراوي       . حبيث ميكن أن حيصل لبس لدى القارئ يف حتديد ذلك الراوي          

وذلك حىت ال ينـسب لـشيخه       . حبيث يفهم أن هذا التعريف من عند مسلم وليس من عبارة شيخه           
  .كالما مل يقله 
  :قال مسلم يف كتاب األشربة  : مثال ذلك
ن أيوب وابن حجر، قال حيىي بن حيىي أخربنا وقـال اآلخـران             حدثنا حيىي بن حيىي، وحيىي ب       

 عن عبد اهللا بن أيب عتيق عـن         - وهو ابن أيب منر    - عن شريك    - وهو ابن جعفر   -حدثنا إمساعيل   
  .إن يف عجوة العالية شفاء، وإا ترياق أول البكرة: عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ومل ينسبهما ومل يعرف ما،      -قال حدثنا إمساعيل عن شريك      فهنا نالحظ كيف أن شيخه        
  .بعد شريك) وهو ابن أيب منر(وعبارة . بعد إمساعيل) وهو ابن جعفر(فأضاف مسلم عبارة 

وهذا يدل على مدى دقة اإلمام مسلم وأمانته يف االلتزام التام مبا مسعه من شيخه، فال يضيف                   
  . من عنده هوحرفا واحدا، إال مبا يشعر أنه إضافة

 وذلك كصحيفة مهام    : منهجه يف إخراج حديث واحد من صحيفة مروية كلها بإسناد واحد             -    ه
بن منبه ، اليت ضمت مائة ومثانية وثالثني حديثا ، ولكنها مروية كلها بسند واحـد ذكـر يف أول                    

  .الصحيفة، ومل جيدد السند يف أول كل حديث
 ال يركب ذلك اإلسناد لذلك - غري األول -حديثا منها فكان اإلمام مسلم إذا أراد أن يفرد    

احلديث، حبيث يوهم أنه له على وجه اخلصوص، وإمنا كان يأيت بعبارة تدل على أنه حديث مـروي                  
 -وهذا يدل على مدى حتريه واحتياطه، وإتقانه        . ضمن جمموعة من األحاديث ليس هلا إال سند واحد        

  .رمحه اهللا 

                                                           
   .٢٠٥٩ حديث رقم - ٣/١٦٣٠ باب فضيلة املواساة )٤١(



-- ١٧ 

حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن مهام بن منبه قال              :  )٤٢(قول مسلم    : مثال
وقال رسـول اهللا   : فذكر أحاديث منهاهذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ) احلديث... صلى اهللا عليه وسلم بينما رجل يتبختر يف بردين
وهو إشعار منـه    ) فذكر أحاديث منها  (اصة وهي   فنالحظ هنا أنه أشار إىل ذلك بعبارته اخل         
  .ذا الواقع
 غاية يف الدقة واالحتياط، يتسم دائما باألمانة يف النقل، فكـان            - رمحه اهللا    -وهكذا جنده     

يبتكر من املناهج ما حيافظ به على هذه الصفة، ويف الوقت ذاته يسوق الروايات على وجه واضـح                  
  .جيعله عرضة للوهم واخلطأبني، ال يشكل على القارىء، وال 

  

  املطلب اخلامس
  مناهج مسلم يف متون احلديث

مل يكن اهتمام مسلم بصناعة األسانيد وإبداعه فيها صارفا له عن العناية بأمور الفقه، وقضايا                 
املتون، فقد كان له جهد طيب يف هذا اال، وفق منهج دقيق منظم، مما أضفى على كتابـه طابعـا                    

  :ومن أهم مناهجه يف هذا اال ما يلي. ية كبريةحسنا وقيمة علم
 وذلك أنه كان يكرر منت احلديث بتمامـه إذا          :ذكر الطرق وتكرارها حبسب اختالف املتون        - أ

وكان منهجه يف هذا أن     . كان فيه زيادة يف األلفاظ، أو اختالف بني، حبيث يؤدي إىل فوائد جديدة            
  .وايات األخرىيبدأ بالرواية األمت ، مث يتبعها بالر

وهدفه من هذا أن يضع أمام القارئ مجيع األلفاظ الواردة حىت ال يفوته شيء من معانيهـا                   
  .وفوائدها الفقهية

حدثين حرملة بن حيىي أخربنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين يونس عن              : )٤٣(مثال ذلك قول مسلم     
  :ابن شهاب قال أخربين سعيد بن املسيب عن أبيه قال

ضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهـل                ملا ح (  
يا عم قل ال إله إال اهللا، كلمة        : وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

 املطلـب،  يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد: فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أمية. أشهد لك ا عند اهللا 
فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك املقالة، حىت قال أبو طالب آخر                   

                                                           
   .٢٠٨٨ حديث رقم - ٣/١٦٥٤ باب حترمي التبختر يف املشي - كتاب اللباس والزينة )٤٢(
   .٢٤ حديث رقم - ١/٥٤ - باب الدليل على صحة إسالم من حضره املوت - كتاب اإلميان )٤٣(



-- ١٨ 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . وأىب أن يقول ال إله إال اهللا      . هو على ملة عبد املطلب    : ما كلمهم 
ما كان للنيب والذين آمنـوا أن       (فأنزل اهللا عز وجل،     . أما واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك       : وسلم

 وأنزل اهللا   )٤٤() يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أم أصحاب اجلحيم             
إنك ال دي من أحببـت ، ولكـن اهللا          : (تعاىل يف أيب طالب فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

   .)٤٥() يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد قاال أخربنا عبد الرزاق أخربنا معمر             : ل مسلم مث قا   

ح وحدثنا حسن احللواين وعبد بن محيد قاال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب                  
 عز  فأنزل اهللا : عن صاحل كالمها عن الزهري ذا اإلسناد مثله، غري أن حديث صاحل انتهى عند قوله              

ويف حديث معمر مكان هذه     . ويعودان يف تلك املقالة   : وجل فيه، ومل يذكر اآليتني، وقال يف حديثه       
  .فلم يزاال به: الكلمة

قل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه       : مث ذكر حديثا آخر بسنده عن أيب هريرة قال          
ين قريش، يقولون إمنا محلـه علـى ذلـك          لوال أن تعري  : ال إله إال اهللا أشهد لك ا يوم القيامة، قال         

  .هـ. أ) إنك ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء: (فأنزل اهللا. اجلزع، ألقررت ا عينك
فنالحظ هنا كيف أن مسلما ذكر عددا من الروايات، كل رواية فيها زيادة على األخـرى،             

  .وحتمل معىن جديدا
 وذلك بأن يذكر احلديث بتمامه، مث       :ديد الزيادات والفوائد     اإلشارة إىل املتون األخرى، وحت     -  ب

  .يتبعه بروايات أخرى ال يذكر متوا، وإمنا يكتفي باإلشارة إىل االختالفات بني هذه املتون

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا     :  بسنده عن الرباء بن عازب يقول      )٤٦(مثال ذلك ما رواه مسلم        
أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنازة، وتشميت العـاطس، وإبـرار          . عليه وسلم بسبع وانا عن سبع     

وانا عن خواتيم أو ختتم بالذهب،      . القسم أو املقسم، ونصر املظلوم، وإجابة الداعي وإفشاء السالم        
  .وعن شرب بالفضة، وعن املياثر وعن القسي، وعن لبس احلرير واإلستربق والديباج

وإبرار القسم أو املقسم فإنه مل يـذكر        : إال قوله : وقال.  مثله مث ذكر حديثا أخر ذا اإلسناد       
  ).وإنشاد الضالة(هذا احلرف يف احلديث، وجعل مكانه 

وزاد يف احلديث وعن الشرب يف الفضة فإنه من شـرب           : (مث ذكر يف رواية ثالثة وقال فيها        
  ) .فيها يف الدنيا مل يشرب فيها يف اآلخرة

                                                           
  .١١٣ - سورة التوبة )٤٤(
  .٥٦ - سورة القصص )٤٥(
   .٢٠٦٦ حديث رقم - ٣/١٦٣٥ - باب حترمي استعمال إناء الذهب - كتاب اللباس والزينة )٤٦(



-- ١٩ 

بإسنادهم ومعىن حديثهم إال قوله وإفشاء السالم، فإنـه         : (... يهامث ذكر رواية رابعة وقال ف       
  ).وانا عن خامت الذهب، أو حلقه الذهب: وقال. ورد السالم: قال بدهلا 
فنالحظ هنا كيف أن مسلما قد ذكر الرواية األوىل بتمامها، مث ذكر ثالثة أسانيد ومل يذكر                  

  .دات يف هذه الروايات األخرىمتوا، إال أنه أشار إىل االختالفات والزيا
.  وهذا يدل على دقة مسلم يف الرواية       : حتديد صاحب اللفظ حينما ختتلف األلفاظ بني الرواة          -   ح

  .ويفيد هذا يف ترجيح أحد اللفظني حني االختالف وتعذر اجلمع بينهما . وفقهه ودقة مالحظته

قاال أخربنـا   ) واللفظ أليب الطاهر  (ىي  حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن حي      : )٤٧(مثال ذلك قول مسلم     
ابن وهب أخربين يونس قال ابن شهاب حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة حـني قـال                  

فقال أعرايب يا رسول اهللا فما بـال        ) ال عدوى وال صفر وال هامة     (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
قال فمن أعدى   . األجرب فيدخل فيها فيجرا كلها    اإلبل تكون يف الرمل كأا الظباء، فيجيء البعري         

  .األول ؟ 
مث ذكر مسلم بعد ذلك عددا كبريا من الروايات بأسانيد متصلة لكن ألفاظ رواا ختتلـف                  
  .)ال عدوى وال طرية وال غول: (ومنها) ال عدوى وال هامة وال نوء وال صفر(ومنها . أحيانا

ويف ذلـك مـن     . ينبه إىل االختالف يف األلفاظ    فنالحظ هنا كيف ينسب اللفظ لصاحبه، و        
  .وقد ال يدرك هذا إال ذو نظر ثاقب وبصرية فقهية عظيمة. الفوائد الفقهية الشيء الكثري

 
  

  املطلب السادس
  منهج مسلم يف رواية األحاديث غري املتصلة

قات، املعل: مما ال شك فيه أن بعض أحاديث مسلم غري متصلة، ويقصد ا ثالثة أنواع وهي                
وقد يتراءى لبعض الناس أن وجود هذا النوع من األحاديث ينفي احلكـم             . واملوقوفات واملقطوعات 

وهذه األنـواع ليـست     . على أحاديث مسلم بالصحة ذلك أن االتصال شرط من شروط الصحيح          
  :مبتصلة واجلواب عن ذلك من وجوه 

حاديث اليت صـورا صـورة      فقد وردت يف صحيح مسلم بعض األ       : فيما يتعلق باملعلقات  : أوال

  :)٤٨(املعلق، ولكن العلماء ناقشوا هذا، وخري من ناقش ذلك أبو عمرو بن الصالح حيث قال 

                                                           
   .٢٢٢٠ حديث رقم -  ٤/١٧٤٢ -مة وال صفر  باب ال عدوى وال طرية وال ها- كتاب السالم )٤٧(
 مقدمة -النووي : وانظر) بتصرف (٨٤-٧٦ ص - صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط - ابن الصالح :  انظر )٤٨(

  .١٩- ١٦شرح صحيح مسلم ص 



-- ٢٠ 

ويـسمى هـذا النـوع      ... وقع يف صحيحي البخاري ومسلم ما صورته صورة املنقطع        "   
ـ      ... تعليقا ة عـشر  وهو يف كتاب مسلم قليل، وقد ذكر احلافظ أبو علي الغساين أن ذلـك يف أربع

   .)٤٩(" موضعا 
  :ولكن الذي يرجع إىل هذه األحاديث جيد أن حديثا واحدا ميكن أن يسمى معلقا وهو قوله  
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن يسار عن عمري مـوىل ابـن                     

 عليه وسـلم    أقبلت أنا وعبد الرمحن بن يسار موىل ميمونة زوج النيب صلى اهللا           : عباس أنه مسعه يقول   
أقبل رسول اهللا صلى اهللا     : حىت دخلنا على أيب اجلهم بن احلارث بن الصمة األنصاري فقال أبو اجلهم            

فهذا هو احلديث الوحيد الذي مل يذكره       . )٥٠(احلديث  ... عليه وسلم من حنو بئر مجل، فلقيه رجل       
  .متصال

  :قا وذلك لسببنيوأما سائر األحاديث فان صورا صورة التعليق وهي ليست تعلي  
أا من نوع املبهمات، وذلك أن مسلما كان يقول فيها حدثنا صاحب لنا، أو حدثت عن                 : األول

  .فهذا من اإلام وقد يكون ملسلم عذره يف ذلك. فالن، أو حدثين من مسع فالنا، وهكذا
ر هذه األحاديـث    أن مسلما قد أورد هذه األحاديث على سبيل املتابعة واالستشهاد فقد ذك            : الثاين

  . )٥١(مجيعا متصلة من جهة أخرى يف صحيحه 
 وجد يف صحيح مسلم أحاديث قليلة مل ترفع إىل النيب صلى اهللا عليه              :املوقوفات واملقطوعات   : ثانيا

وسلم، وهي إما موقوفة على بعض الصحابة، أو مقطوعة من أقوال التابعني، ويالحظ يف هذا النوع                 
  :ما يلي 

 - اليت ال تعد من الصحيح اصطالحا-هذه األحاديث ذكرها مسلم يف مقدمة صحيحه       أن معظم    -  أ
  :وذلك حني ذكر بعض القضايا املتعلقة بالرواية، ومثال ذلك

حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيي قاال أخربنا ابن وهب قـال             : )٥٢(قول مسلم   : من املوقوف *  
ما أنـت   :  اهللا بن عتبة أن عبد اهللا بن مسعود قال         أخربين يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد         

فهذا حديث  موقوف على عبد اهللا بـن         . مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة         
  .مسعود

                                                           
 -  الصحيحنيانظر اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعة وبني.  ذكر الدكتور نور الدين عتر أا سبعة عشر حديثا)٤٩(
   .٩٠ص

   .٣٦٩ ، حديث رقم ١/٢٨١ باب التيمم - كتاب احليض )٥٠(
  .١٨-١/١٧وانظر مقدمة النووي يف شرح صحيح مسلم . ٨٢-٨٠ صيانة صحيح مسلم -ابن الصالح:  انظر)٥١(
  .١/٧٦ مقدمة مسلم )٥٢(



-- ٢١ 

حدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح حدثنا إمساعيل بن زكريا عن           : )٥٣(قول مسلم   : ومن املقطوع *  
مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا مسوا لنـا            : (عاصم األحول عن ابن سريين قال     

  .رجالكم، فينظر اىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم
  .فهذا حديث مقطوع انتهى سنده إىل حممد بن سريين  

ث ووقائع حدثت بعد     أن هذه األحاديث قد نقلت عن بعض الصحابة أو التابعني تتعلق بأحدا            -  ب
 ذكر شيء يف ذلك عن رسول اهللا صلى         - يف الغالب  -الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حبيث تستدعي        

  :اهللا عليه وسلم ، فهي أشبه بأسباب إيراد احلديث، مثال ذلك

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا حممد بن               : )٥٤(قول مسلم     
 وهـذا   - بن جعفر حدثنا شعبة كالمها عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب               املثىن حدثنا حممد  
  : قال-حديث أيب بكر

. الصالة قبل اخلطبة  : فقام إليه رجل فقال   . أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان            
اهللا مسعت رسول اهللا صـلى      . أما هذا فقد قضى ما عليه     : فقال أبو سعيد  . قد ترك ما هنالك     : فقال

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبـه ،                : عليه وسلم يقول  
  .وذلك أضعف اإلميان 

نالحظ هنا أن الواقعة املتعلقة خبطبة العيد، مل تكن يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإمنا                   
فذكر الواقعة رواية مقطوعة ولكنها . شهابهي يف عهد الصحابة، والذي نقلها هو التابعي طارق بن 

  ...)من رأى منكم منكرا(كانت سببا يف إيراد حديث 
وخالصة القول فإن هذا النوع من الروايات قليل جدا عند مسلم، قد وقع أكثرها ضـمن                  

الوقوف على ما يف صـحيح مـسلم مـن          (وقد صنف فيها ابن حجر كتابا مساه        . أحاديث مرفوعة 

  .)٥٥() املوقوف
  

  املطلب السابع
  ما وجه لصحيح مسلم من نقد ، واجلواب عن ذلك

                                                           
  .١/٨٤ مقدمة مسلم )٥٣(
   .٤٩ حديث رقم - ١/٦٩اإلميان  باب بيان كون النهي عن املنكر من - كتاب اإلميان )٥٤(
  . بريوت- مؤسسة الكتب الثقافية - طبع بتحقيق عبد اهللا الليثي )٥٥(



-- ٢٢ 

على الرغم من املستوى الرفيع الذي بلغه كتاب مسلم ، من حيث الدقة يف صناعة األسانيد،                  
وصياغتها، وحسن الترتيب والتنسيق، فإنه مل خيل من النقد، كما انتقد من قبله شيخه البخـاري ،                 

الفا يف وجهات النظر، فقد أجاب العلماء عنها، وبينوا أمرها وردوا           وهذه االنتقادات، قد تكون اخت    
  :ومن أهم هذه االنتقادات . األمور إىل نصاا

  انتقد اإلمام الدارقطين مسلما أنه مل خيرج أحاديث صحيحه، مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرج                 -١

واجلواب عن ذلك من  . )٥٦( فهذا يقتضي أن خيرج تلك األحاديث ويلزمه ذلك       . لرواا يف صحيحه  
  :وجوه 

ليس كل شيء   : ( أن اإلمام مسلما مل يلتزم استيعاب الصحيح يف كتابه، فقد صرح هو بذلك فقال              - أ

وقال أيضا صنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائـة ألـف           ) )٥٧(... عندي صحيح وضعته  هاهنا    

   ))٥٨(حديث مسموعة 
 إسناده، قد اطلع مسلم على علة خفية فيـه، فتركـه             حيتمل أن يكون ذلك احلديث الذي صح       - ب

  .)٥٩(لذلك السبب، ولكنه مل يصرح بذلك 
 كان مسلم مييل دائما إىل االختصار، فكان يقتصر على ذكر بعض األحاديث حينمـا يكـون                 -    ج

وهذا منهج واضح عنده يف كتابه فقد سبق أن ذكرنا عددا من            . غرضه قد حتقق بذكر ذلك احلديث     
  .اليت التزمها دف االختصار مناهجه 

 عاب بعضهم على مسلم أنه أخرج يف صحيحه أحاديث رواها مجاعة من الضعفاء واملتوسطني                -٢

  .)٦٠(الذين ليسوا من شرط الصحيح 
  :واجلواب عن ذلك من وجوه   

فليس رأي هؤالء   . وإن كان قد ضعفهم بعض العلماء     .  أن يكون هؤالء الرواة ثقات برأي مسلم       - أ
  .لعلماء مقدما على رأي مسلم، فإن اإلمام مسلما ذو باع طويل يف هذا اال ا

فإن فعل  . وفعل مسلم تقدمي التعديل على اجلرح     . مث إنه ال يقال إن اجلرح مقدم على التعديل          

   .)٦١(مسلم حممول على ما إذا كان اجلرح غري مفسر السبب فإنه ال يعمل به 

                                                           
  .١/٢٤ ومقدمة النووي لشرح مسلم ٩٥-٩٣ ابن الصالح ص -صيانة مسلم :  انظر تفصيل ذلك يف)٥٦(
   .٤٠٤ ، حديث رقم ٣٠٣ /١ باب التشهد يف الصالة -كتاب الصالة :  انظر)٥٧(
   .١/١٥ظر مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم  ان)٥٨(
  .٩٥ ص - صيانة مسلم )٥٩(
  .٩٦ ص - املرجع السابق نفسه )٦٠(



-- ٢٣ 

واهد واملتابعات، ال يف األصول، وذلك بأن يـذكر احلـديث أوال             أن يكون ذلك واقعا يف الش      - ب
بإسناد نظيف، رجاله ثقات، وجيعله أصال، مث يتبع ذلك بإسناد آخر، أو أسانيد فيها بعض الـضعفاء                 

 ومن هؤالء مطر الوراق، وبقية بن الوليد، وحممد بن إسحاق بن يسار، وعبد اهللا               )٦٢(واملتوسطني  
  .موغريه. بن عمر العمري 

.  أن يكون ضعف هذا الصنف من الرواة قد طرأ عليه بعد أن روى عنه ، باختالط حدث لـه                     -    ج
  .أمحد بن عبد الرمحن بن وهب : ومن هؤالء . فهذا ليس بقادح فيما رواه من قبل 

 أن يكون حديث هذا الصنف من الرواة عاليا ، وللحديث طريق أخرى صحيحه مـن روايـة                  - د
فكان مسلم يذكر هذه الرواية العالية، مكتفيـا ـا، ملعرفـة أهـل الـشأن                . ةالثقات ولكنها نازل  

   .)٦٣(وقد ذكر ابن الصالح أن مسلما قد صرح ذا . واالختصاص بالرواية األخرى
أسباط بن نصر، وقطن بن نسري، وأمحد بن عيسى املصري، وسويد بـن             : ومن هؤالء الرواة    
  .وغريهم. سعيد
وعدد . قطين عددا من األحاديث اليت أخرجها البخاري ومسلم يف صحيحيهما           انتقد اإلمام الدار    -٣

حديثا، واختص البخاري   ) ٣٢(هذه األحاديث املنتقدة عليهما مائتان وعشرة أحاديث ، اشتركا يف           
حـديث،  ) ١٠٠(واختص مسلم بـ    ). ١١٠(حديثا فيكون جمموع املنتقد عند البخاري       ) ٧٨(بـ  

  :واجلواب عن ذلك . حديثا) ١٣٢(قدة  عند مسلم فيكون عدد األحاديث املنت
ومن .  أن عددا من كبار أئمة اجلرح والتعديل قد وافقوا اإلمام مسلما على ما أخرج يف صحيحه                - أ

 )٦٤(هؤالء أبو زرعة الرازي، وأبو حامت الرازي وإسحاق بن منصور، وأبـو علـي النيـسابوري                 
  .ادة هلا مكانتها فقد شهد له العلماء بالصحة، وهي شه. وغريهم

 أن هذه األحاديث مل يطعن فيها، ومل تنتقد ألا غري صحيحة، ولكنها انتقدت ألنه مل يتحقـق                  - ب
.  فهي صحيحة، ولكنها ليست مبستوى أحاديث صحيح مسلم        - بنظر الدارقطين    -فيها شرط مسلم    

ـ              ن أعلـى درجـات     ومما يؤكد صحتها أن بعضها قد اتفق الشيخان على إخراجها، وهذا النوع م
  .الصحيح 

                                                                                                                                                                      
  .١/٢٥وانظر أيضا مقدمة مسلم ) بتصرف (٩٦ ص - صيانة مسلم - ابن الصالح )٦١(
  . املرجعان السابقان نفسامها )٦٢(
  .١٠٠-٩٨ ص - صيانة صحيح مسلم )٦٣(
  .٦٩-٦١ ص - صيانة مسلم -  ابن الصالح:  انظر)٦٤(



-- ٢٤ 

فقد التزم ذا يف    .  أجاب اإلمام النووي عن هذه االنتقادات تفصيال حني شرح هذه األحاديث             -    ج
واهللا . وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه يف مواضعه إن شاء اهللا تعـاىل              : (كتابه، حيث قال  

   )٦٥() أعلم

حـدثنا  :  فقد تكرر يف صحيحه قوله       )٦٦(ه    انتقد مسلم بوقوع حلن من حيث اللغة يف كتاب          -٤
 )كالمهـا (بالياء  وهذا خطأ من جهة اللغة والـصحيح أن يقـال        .  عن فالن  )كليهما(فالن وفالن   

  :واجلواب على ذلك من وجوه . باأللف
ولكنـها ال تقـرأ إال      .  أن هذه الكلمة مرفوعة وعالمة رفعها األلف، ولكنها كتبت بالياء لإلمالة           - أ

  .تكتب باأللف والياء وال تقرأ إال باأللف) الرىب(وذلك مثل كلمة الربا . باأللف
  .بالياء، وهي منصوبة والتقدير حدثنا فالن وفالن ، أعىن كليهما) كليهما( أن تكون كلمة - ب
.  أن هذه هلجة من هلجات العرب وهي أن تنطق األلف بالياء فكأن الذي مسعها كتبها كما مسعها               -    ج

  .أعلمواهللا تعاىل 
وذا نرى أن ما وجه لصحيح مسلم من نقد إمنا هو اختالف وجهات نظر بني العلماء، وأن                

وذا يتضح لنا مكانة هذا الكتاب بني كتب احلديث، بل ومكانته عند            . هذه االنتقادات مدفوعة عنه   
  .علماء اللغة، الذين دافعوا عن احلقيقة وبينوا وجه احلق 

وأما األحاديث اليت انتقدت على اإلمـام مـسلم يف           (... )٦٧(و  قال األستاذ حممد أبو زه      
ورأيت فيما يتعلق   : قال السيوطي . صحيحه فقد أجاب عنها واحدا واحدا جهابذة من أئمة احلديث         
وقد ألـف الـشيخ ويل الـدين        . مبسلم تأليفا خمصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته         

  ) .العراقي كتابا يف الرد عليه
اما ال يسعنا إال أن نسجل إعجابنا ذا السفر العظيم ، وإجاللنا لصاحبه ، فبعد هـذه                 وخت  

اجلولة السريعة اليت استعرضنا خالهلا منهجه يف كتابه تبني لنا كيف أن صحيح مسلم قد متيز بصناعة                 
ا هذه  األسانيد وفق منهج مبتكر ، أبدع فيه وأجاد ، حيث مجع بني االستيعاب واالختصار ، فقدم لن                

التحفة العلمية الرائعة ، فكان أسهل تناوال ، حيث جعل لكل حديث موضعا واحدا يسرد فيه مجيع                 
مما سهل على البـاحثني النظـر يف        . الطرق اليت يريد ذكرها ، واألسانيد املتعددة واأللفاظ املختلفة          

فاظ ، إضـافة إىل     وجوه هذا احلديث من حيث الطرق وتعدد الروايات ، ومن حيث املنت وتعدد األل             

                                                           
  .١/٢٧ مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم )٦٥(
  .١/٤٢ املرجع السابق نفسه )٦٦(
  .٤٠١ ص - احلديث واحملدثون - حممد حممد أبو زهو )٦٧(



-- ٢٥ 

ترتيب الروايات حبسب األلفاظ ، واختيار الشيوخ وترتيب روايام حبسب درجام ، كل ذلك يف               
  .رمحه اهللا .. نسيج دقيق ، يدركه من تعرف إىل منهجه ول من معينه 

  واحلمد هللا رب العاملني


